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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất,             

hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Ban 

Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Kế hoạch triển khai thực hiện phong 

trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc 

tế” trên địa bàn tỉnh năm 2021.  

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong 

trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc 

tế” trên địa bàn tỉnh năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động 

hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phát động; nhằm khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của công chức, viên 

chức và người lao động tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần đạt mục tiêu chung phát triển 

của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc 

phòng-an ninh của tỉnh. 

Thông qua việc hưởng ứng, gắn kết các phong trào thi đua để ghi nhận, vinh 

danh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, có sáng tạo, đổi mới 

trong lao động sản xuất, công tác, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ, tạo ra sản phẩm mới. 

II. ĐỐI TƯỢNG  

Tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

III. THỜI GIAN 

Cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết theo 

kế hoạch của Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

IV. NỘI DUNG THI ĐUA 

- Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm nâng cao hiệu quả công tác; đề xuất 

tham mưu đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành 

chính tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, người dân yên tâm đầu tư phát 

triển sản xuất, mở rộng thị trường.  



2 

 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ 

thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

hội nhập khu vực và quốc tế; sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác phổ biến 

thông tin, giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng mới, các hoạt động sáng tạo trong lao 

động, sản xuất của các tập thể, cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. 

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Đối với tập thể. 

- Tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, tại phòng chuyên môn, đơn 

vị, thu hút đông đảo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia. 

- Đơn vị có nhiều sáng kiến, ý tưởng, công trình, giải pháp khoa học mới 

được ứng dụng vào sản xuất, quản lý, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực. 

2. Đối với cá nhân. 

 Có sáng kiến, sáng chế, giải pháp khoa học được ứng dụng đem lại hiệu quả 

cao; là tác giả công trình khoa học, đề tài sáng tạo được giải thưởng, có ý tưởng 

mới đã được hiện thực hóa ứng dụng vào thực tế có hiệu quả. 

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đánh giá thành tích trong 

triển khai tổ chức phong trào thi đua này để đưa vào thành tích chung của tập thể, 

cá nhân phục vụ công tác xem xét khen thưởng, theo hình thức khen thưởng 

thường xuyên. 

2. Khen thưởng tại dịp sơ kết, tổng kết phong trào thi đua: Đến kỳ sơ kết, 

tổng kết phong trào, trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở và kết quả đánh giá sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới của đơn vị, Sở 

xem xét khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc. 

 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở có theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào 

“Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2021 

trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động và báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp.  

2. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến 

toàn bộ nội dung Kế hoạch này đến công chức, viên chức, người lao động thuộc 

phòng chuyên môn, đơn vị mình để triển khai thực hiện; 
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3. Kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo 

nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được bảo đảm từ nguồn kinh phí 

hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo 

nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 

2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.  

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- Các đơn vị thuộc khối KT-KT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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